
 

 

              

 

                   3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.  

                   t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 

                   e. birosag@miskolcit.birosag.hu  
                   http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu  
              2020.El.XI.B.1/396. 

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. szeptember 7-11. 

Tájékoztatja a bíróság a sajtó képviselőit, hogy a 2020. évi LVIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében a civilisztikai 

ügyekben bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a tárgyalóteremben 

történő betarthatóságát biztosítja. A 2020. évi LVIII. törvény 205. § értelmében a büntetőügyekben a bíróság a tárgyalásról 

a nyilvánosságot indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi 

válsághelyzettel összefüggő rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez esetben a 

bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki.  

Felhívja a törvényszék a sajtó képviselőit, hogy a járványügyi intézkedések és az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő 

rendelkezések maradéktalan érvényesülése érdekében a Miskolci Törvényszéken és a törvényszék illetékességi területén 

működő járásbíróságokon foganatosított eljárási cselekményeken (pl. tárgyalás, nyilvános ülés) való részvételi szándékukat 

szíveskedjenek az eljárási cselekményt megelőző munkanap 16 órájáig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu  e-mail címen 

bejelenteni. Kérjük közöljék a médium megnevezését és az eljárási cselekményen részt venni kívánó személyek számát is. 

Tájékoztatja továbbá a törvényszék, hogy a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi területén működő 

járásbíróságok épületeiben az orr és a száj eltakarására alkalmas védőeszköz viselése kötelező. 

Együttműködésüket köszönjük. 

2020. 09. 07. 

Miskolci Törvényszék • I./127. sz. tárgyalóterem 

17.B.4/2020. erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 2020. 09. 07. 

 

9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki 

haragjától felindulva többször megszúrta édesapját.  

A vádirat szerint a vádlott a szüleivel élt egy háztartásban, mindannyian 

italozó életmódot folytattak, gyakori vitáik olykor tettlegességbe torkolltak. 

2018 decemberében a vádlott édesapja és édesanyja ismét összeszólalkoztak 

és a férfi egy 18,5 cm pengehosszúságú késsel támadott feleségére, meg 

akarta szúrni őt. Ekkor a vádlott a szobába ment és kérdőre vonta apját, 

kicsavarta kezéből a kést, majd dulakodni kezdtek. A vádlott ennek hevében 

nyakon, majd mellkason szúrta édesapját, aki erősen vérezni kezdett és 

összeesett, azonban a vádlott felindult állapotában tovább szurkálta őt 

testszerte. A sértett a helyszínen életét vesztette. 

Akár ítélethirdetés is várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 

 

 

 

 

mailto:birosag@miskolcit.birosag.hu
http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:mtsajto@miskolcit.birosag.hu
mailto:horvathdora2@miskolcit.birosag.hu


 

 

2020. 09.10. 

Miskolci Törvényszék • I/109. sz. tárgyalóterem 

12.B.10/2020. nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel több 

emberen, védekezésre képtelen személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette 

2020. 09.10. 

 

8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben a szikszói idős házaspár megölése miatt indult büntetőeljárás. 

A vád szerint a férfi még 2011. tavaszán határozta el, hogy megszerzi az általa 

korábbról ismert idős házaspár értékeit. Április 17-én a kora esti órákban 

lakása udvarán kötelet és egy téglát vett magához, azzal indult sértettek 

házához, miközben családja előtt azt állította, hogy üzleti tárgyalásra kell 

mennie. A házhoz érve becsengetett, a sértettek beengedték az általuk is jól 

ismert férfit az udvarra. Ekkor a vádlott a nála lévő téglával, később puszta 

kézzel többször megütötte az idős asszonyt és a férjét. A magatehetetlen 

sértetteket a melléképületbe vitte, ahol a kezüket és a lábukat összekötözte, 

majd távozott. A lakásban értékeket keresett, a szobákat átkutatta, a 

szekrények tartalmát kidobálta, végül a lakás ajtaját kulcsra zárva elhagyta a 

helyszínt. A sértettek a vádlottól elszenvedett ütések következtében életüket 

vesztették.  

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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